
R E G U L A M I N  

praktyki z zakresu higieny zwierząt rzeźnych i mięsa dla studentów  IV roku 

 Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie 

 

Prawa i obowiązki studenta 

 Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r.  

w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury oraz programu dydaktycznego 

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z zakresu praktyki studentów w ramach Higieny Zwierząt Rzeźnych i Mięsa 

ustala się co następuje: 

 Praktyka z zakresu badania zwierząt rzeźnych i mięsa stanowi istotny składnik przygotowania studentów 

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej do pracy zawodowej w Inspekcji Weterynaryjnej (I.W.). 

 Zgodnie z planem, praktyka odbywa się po IV roku studiów w miesiącach: lipiec, sierpień lub wrzesień, w 

turnusach dwutygodniowych. 

 

Studenci obowiązani są do: 

1. Zapoznania się z programem praktyki oraz charakterem pracy zakładu, w którym odbywają praktykę. 

2. Zgłoszenia się do właściwego lekarza weterynarii I.W. w dniu rozpoczęcia praktyki o godz.800. 

3. Właściwego reprezentowania Uczelni oraz wykazania się nienaganną postawą, godną studenta. 

4. Sumiennego wykonywania zadań wynikających z programu i harmonogramu praktyk, a także z poleceń 

właściwego lekarza weterynarii I.W. sprawującego opiekę podczas  praktyki, bezpośrednich zwierzchników w 

miejscu pracy i opiekuna dydaktycznego praktyk. 

5. Starannego prowadzenia na bieżąco wymaganej dokumentacji (dzienniczek praktyk potwierdzony przez lekarza 

weterynarii I.W.), z którą student powinien zgłosić się na początku roku akademickiego w Katedrze 

Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. 

6. Noszenie na terenie zakładu odzieży ochronnej. 

 

Program praktyki 

W czasie odbywania praktyki student powinien poznać:  

• Strukturę organizacyjną zakładu mięsnego, a w nim Inspekcji Weterynaryjnej; 

• Przepisy dotyczące BHP w zakładzie mięsnym; 

• Nadzór san. - wet. nad skupem zwierząt rzeźnych, warunki transportu zwierząt, oraz wpływ obrotu na organizm 

zwierząt, na ubytki wagowe i jakość surowców rzeźnych; 

• Czynność lekarza I.W. po przybyciu transportu zwierząt do zakładów mięsnych; 

• Segregacja zwierząt podczas wyładunku oraz  postępowanie ze zwierzętami zdrowymi, podejrzanymi          o 

chorobę oraz chorymi; 

• Sposób i warunki egzekwowania odpoczynku i głodówki przedubojowej oraz cel tych zabiegów; 

• Technikę badania przedubojowego; 



• Warunki przetrzymywania i obchodzenia się ze zwierzętami w magazynach żywca; 

• Metody oszałamiania i uboju zwierząt rzeźnych; 

• Zasady zdejmowania skóry, oparzenia, usuwania szczeciny oraz wytrzewiania zwierząt; 

• Technikę badania poubojowego obowiązkowego i nadzwyczajnego bydła dużego, cieląt, owiec, kóz, świń i koni; 

• Zasady pobierania próbek do badania trychinoskopowego i bakteriologicznego oraz technikę badania 

trychinoskopowego; 

• Postępowanie san. - wet. przy ubojach zwierząt chorych oraz ubojach z konieczności; 

• Zasady pracy lekarza wet. w rzeźni sanitarnej; 

• Ocenę poubojową zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi, pasożytniczymi oraz ocenę w przypadku odchyleń 

jakościowych mięsa; 

• Postępowanie z mięsem zdatnym i niezdatnym do spożycia; 

• Czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń i urządzeń w rzeźni oraz środków transportu do przewozu zwierząt i mięsa; 

• Zasady oczyszczania ścieków w zakładach mięsnych; 

• Wymagania sanitarne dotyczące lokalizacji i budowy rzeźni oraz pomieszczeń i procesów produkcyjnych; 

• Prowadzenie dokumentacji i całokształt pracy kancelaryjnej I.W. w rzeźni; 

• Podstawowe przepisy z zakresu obrotu, uboju i badania san. - wet. zwierząt rzeźnych i mięsa. 

Powyższe punkty należy równocześnie traktować jako pytania do zaliczenia praktyki. 

 Praktyka studencka stanowi nieodłączną część procesu dydaktyczno - wychowawczego i podlega 

obowiązkowemu zaliczeniu równorzędnie z innymi zajęciami w ramach Higieny Zwierząt Rzeźnych i Mięsa.   W 

związku z tym  student zobowiązany jest do szczegółowego prowadzenia dziennika praktyk. Zaliczenie praktyki 

odbywa się w Katedrze Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego na podstawie sprawdzenia  zdobytych 

przez studenta wiadomości. 

 


